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Vannbåren gulvvarme
Vannbårne systemer brukes til oppvarming og avkjøling av hus og 
næringsbygg, og er blitt benyttet i mange år –blant annet i radiatorer. 
Vannbåren gulvvarme er blitt svært populært de siste årene, og det er ikke
uten grunn!

God og varm på bena
Dropp ullsokkene inne, og senk temperaturen. Varme føtter holder nemlig hele 
kroppen varm, og du kan ha det kaldere i rommet uten å fryse. Behagelig for 
både deg og lommeboken din.

Valgfri energikilde 
Med vannbåren varme kan du velge energikilde, og varme opp vannet med alt 
fra solfanger og varmepumpe til elektrisitet. Skulle strømprisene bli skyhøye 
kan du enkelt bytte til en mer lønnsom energikilde.

Nyhet! 
Styr varmen i hele huset fra mobilen

Armaturjonnssons vannbårne gulvvarmesystem, Arjonfloor®, kan enkelt styres, 
med en app på telefon eller nettbrett. Da kan du enkelt kontrollere gulvvarmen 
med ønsket temperatur og natt-/dagsenking. I appen kan du også styre 
radiatorvarmen. Har du for eksempel gulvvarme i første etasje, og radiatorer i 
andre etasje, kan alt styres fra samme app på mobilen eller nettbrettet. Dette 
systemet med Universal nettverksport fra Armaturjonsson er derfor helt unikt!



Tegnetjeneste
Armaturjonsson er gjerne behjelpelig med uttegning av ditt gulvvarmesystem. 
Vi leverer ferdige leggetegninger med masseuttak og vannmengder for 
innregulering. Alt vi trenger er en DWG tegning av arealet der det skal legges 
gulvvarme.

Lekkasjesikkerhet
Arjonfloor® gulvvarme bruker den unike Sanipexkuplingen. Kuplingen sikrer en 
meget høy lekkasjesikkerhet, lavt trykkfall og ikke mist lite støy i anlegget.

Få økonomisk støtte til vannbåren gulvvarme 
Vannbåren gulvvarme kvalifiserer til støtte fra ENOVA. Les mer om 
tilskuddsordningen på ENOVA sine nettsider.

Gå for dokumenterte og sikre produkter
Sikre deg mot vannlekkasje når du legger vannbåren 
gulvvarme.

Ikke gå for de enkleste og billigste systemene
når du installerer vannbåren gulvvarme. Vann-
lekkasje i gulvet kan nemlig bli svært dyrt. 
Armaturjonsson har dokumentert gode produkter, 
og er én av få som har SINTEF godkjenning på 
vannbåren gulvvarme.



Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det armaturjonsson.no 22 63 17 00
firmapost@armaturjonsson.no

Produktside Arjonfloor® Varmestyring

Teknisk håndbok kan lastes ned fra vår hjemmeside: 
www.armaturjonsson.no/dokumentasjon

For kurs og tekniske spørsmål kontakt oss på teknisk@armaturjonsson.no 
eller 22 63 17 00.


